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NEDERLANDS

Dit instructieblad bevat belangrijke informatie over de correcte installatie, service 
en onderhoud van uw geveerde zadelpen. Houd er echter rekening mee dat speciale
kennis essentieel is voor het installeren en onderhouden van de SR SUNTOUR 
geveerde zadelpen. Algemene mechanische kennis is misschien niet voldoende om 
het te repareren, onderhouden of te installeren. Daarom raden wij u ten zeerste aan
om uw geveerde zadelpen te laten installeren en te laten onderhouden door een
getrainde en gekwalificeerde fietsmonteur. Onjuiste installatie, service of 
onderhoud kan resulteren in een defect aan het product, kan een ongeluk, letsel of 
zelfs de dood tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING!

Wij hebben taalopties voor CN, DE, EN, ES, FR, IT, JA en NL op onze
website. Ga naar:

www.srsuntour-cycling.com > Service > Download area > Consumer 
Downloads > Bike > Owners manuals > Suspension seatpost Manual
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BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE VEILIGHEID

Ø Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u uw verende zadelpen gaat gebruiken. 
Ø Gebruik alleen originele SR SUNTOUR-onderdelen. Het gebruik van reserveonderdelen van 

externe leveranciers maakt de garantie van uw geveerde zadelpen ongeldig en kan er de 
oorzaak van zijn. Dit kan resulteren in een ongeluk, verwonding of zelfs de dood tot gevolg.

Ø Deze instructies bevatten belangrijke informatie over de juiste installatie, service en
onderhoud van uw geveerde zadelpen. Gemeenschappelijke mechanische kennis is misschien
niet voldoende. Uw geveerde zadelpen mag alleen worden geïnstalleerd, onderhouden en / of 
onderhouden door een getrainde en gekwalificeerde fietsenmaker met speciaal gereedschap. 

Ø Als u uw zadelpen gebruikt in combinatie met een kinderzitje, raden wij u ten zeerste aan de 
SR SUNTOUR neopreen beschermhoes te gebruiken om te voorkomen dat de vinger van uw
kind per ongeluk wordt afgekneld.

Ø Bestudeer alle andere gebruikershandleidingen die bij uw fiets zijn geleverd en maak uzelf
vertrouwd met de onderdelen die op uw fiets zijn gemonteerd.

WAARSCHUWING!
Indien deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, 
kan dit leiden tot een defect product, wat weer kan leiden tot een ongeval of  
ernstig of zelfs dodelijk letsel voor de berijder.

VOORAFGAANDE AAN IEDERE RIT

Ø Inspecteer de fiets en de verende voorvork inclusief het stuur, de pedalen, de krukarmen, de 
zadelpen, het zadel, enz. op eventuele barsten, deuken, verbuigingen of aangetaste delen. 
Controleer ook of geen olie uit de schokbrekers lekt. Controleer de niet zichtbare delen aan de 
onderzijde van de fiets. Raadpleeg in geval van een probleem een hiervoor opgeleide en
gekwalificeerde fietsenmaker om de oorzaak vast te stellen en een eventueel benodigde
reparatie uit te voeren.

Ø Zorg ervoor dat uw zadelpen is bevestigd met het juiste koppel volgens de specificaties van de 
stoelklem van het frame. Als u een snelspanklem gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze
goed is gesloten. Een onjuist vastzittende zadelklem vergroot het risico dat uw zadelpen kan
draaien tijdens het rijden. Dit houdt het risico in van een ongeval en dodelijke verwondingen. 
Inspecteer voor het bekijken en draaien van het zadel de zadelpen op ongewone bewegingen!

Ø Zorg ervoor dat de bouten die het zadel vastzetten, zijn bevestigd met de juiste koppelwaarde
van 15-18 Nm. Een los zittend zadel kan een ongeluk en / of dodelijk letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING!
Voorkom persoonlijk of zelfs dodelijk letsel. Rijd niet op de fiets als aan één van 
de onderstaande criteria niet wordt voldaan! Verhelp ieder probleem voordat u 
gaat fietsen.
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SUSPENSIE SEATPOST INSTALLATIE

1. Verwijder je oude zadelpen.
2. Reinig de binnenkant van de zitbuis om te zorgen dat er geen oud vet of vuil achterblijft. Zorg

er ook voor dat de zitbuis zelf geen bramen heeft die de zadelpen kunnen krassen. Indien
gevonden, moet u deze bramen verwijderen zodat de zadelpen soepel in kan glijden.

3. Installeer uw zadelpen en plaats deze voorbij het merkteken "MIN INSERT" zodat de 
markering ten minste volledig onder de bovenkant van de buis zit. Bij correcte installatie mag 
geen enkel deel van het merkteken "MIN INSERT" zichtbaar zijn.

WAARSCHUWING!
We raden u ten sterkste aan om uw geveerde zadelpen te installeren en in te
stellen door een gekwalificeerde en opgeleide fietsenmaker. Onjuiste installatie
kan leiden tot uitval van het product, een ongeluk, verwondingen of zelfs de 

dood. Als u zelf de verende zadelpen gaat installeren, moet de installatie worden
geïnspecteerd door een getrainde en gekwalificeerde fietsenmaker. De inspectie moet door 
de dealer worden bevestigd door deze gebruikershandleiding op de laatste pagina te
ondertekenen, samen met de officiële stempel van de dealer.

MIN INSERT 
MARK
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INSTALLATIE INSTRUCTIE

1. Draai de twee 
bevestigingsbouten aan beide
zijden los met behulp van een
inbussleutel van 5 mm. 
Schroef ze los totdat de rail 
van het zadel tussen de twee 
helften van de klem past.

2. Installeer het zadel door de 
rail vanaf één kant in de klem
te steken.

3. Druk het zadel omlaag totdat
u het "klik" hoort.

4. Pas het zadel aan zodat het 
gecentreerd is en het 
bovenoppervlak horizontaal is 
(aanbevolen) zoals
weergegeven in de afbeelding
rechts.

5. Draai de bevestigingsbout vast 
met een inbussleutel van 5 
mm. Aanbevolen
aanhaalkoppel is 15-18 Nm.

IN
STALLEREN

KLIK

KLIK
CEN

TRU
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PRELOAD AANPASSEN

1. Controleer de aanpassing:
Met iemands steun, ga op de fiets zitten met je handen en voeten normaal gepositioneerd. Laat
de supporter kijken en bevestig dat de zadelpen ongeveer 1/3 gecomprimeerd is.
2. Als de compressie niet binnen het bereik ligt zoals hierboven uitgelegd, verwijdert u de 

zadelpen uit het fietsframe.
3. Draai de versteller met de klok mee om de voorbelasting te verhogen met een inbussleutel

van 6 mm. Om de voorbelasting te verminderen, draait u de afstelknop tegen de klok in en
zorgt u ervoor dat er ten minste 10 mm zichtbare draden zichtbaar zijn aan de onderkant van 
de zadelpen.

WAARSCHUWING!
Een juiste instelling van de voorspanning is van cruciaal belang voor de veilige
werking van de SUSPENSION-zadelpen. Herhaald uit - of naar beneden vallen
tijdens gebruik kan leiden tot een structureel falen van de geveerde zadelpen, 

met ongevallen en / of letsel tot gevolg.

Notitie: 
Als de eerder genoemde instelling van de voorbelasting het instellen binnen het bereik niet
mogelijk maakt, moet u mogelijk een optionele, zachtere of hardere veer gebruiken bij uw
erkende SR SUNTOUR-dealer. Als het vervangen van de veer nog steeds niet binnen het bereik
kan worden ingesteld, is de zadelpen mogelijk niet compatibel met uw fiets / gewicht / gebruik
/ terreininstelling.
• Artikelnummer PES104 (zachte veer): voor bestuurdersgewicht tot 65kg
• Onderdeelnummer PES106 (hardveer): voor het gewicht van de rijder tot 120kg

WAARSCHUWING!
Draai de stelbout bij aflevering niet tegen de klok in voorbij de uitgangspositie. 
In deze originele positie moet ongeveer 10 mm van de schroefdraad van de 
zadelpen zichtbaar zijn.
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ONDERHOUD

Als de bewegende delen aan vocht en vervuiling worden blootgesteld, kan de werking van de 
verende zadelpen na een aantal ritten afnemen. Voor een blijvende goede werking, veiligheid en
een lange levensduur van de verende voorvork is periodiek onderhoud vereist.
Ø We raden aan dat uw zadelpen met vering vaak wordt schoongemaakt, zoals hieronder

aangegeven, als u fietst bij extreem weer (wintertijd) en terreinomstandigheden.
Ø Neem als u de indruk heeft dat de werking van uw achterdemper is veranderd of de vork

anders reageert, onmiddellijk contact op met de dealer voor inspectie van uw achterdemper.
Ø Controleer het aandraaimoment van de bevestigingsschroeven van het zadel om te zien of 

deze goed zijn bevestigd.
Ø Test het klemmend koppel van de klembout van het zadel, de bevestiging van de 

snelontgrendelingshendel van de zadelpen op de fietszadelbuis.
Ø Voer na iedere rit de onderstaande werkzaamheden uit: Reinig de parallelogram onderdelen, 

stofafdichtingen en onderhoud ze met een in olie gedrenkte doek. Controleer de steunbuizen
op deuken, krassen of andere verkleuringen of olielekkage. 

Ø Om de 100 uur of eenmaal per jaar: Onderhoud 1 (bij de dealer)

Opmerking voor onderhoud 1
1. Demonteer de zadelpen van uw frame.
2. Draai de stelbout los en schuif de schroefveer naar buiten.
3. Maak de zadelpen van binnen en van buiten schoon.
4. Smeer de zadelpen in (gebruik SR SUNTOUR nr. 9170-001 vet). Smeer de drukrol. Bovendien

moet u de gewrichten smeren. Wij adviseren smeermiddel voor de fietskettingen. Gebruik
een hogedrukspray, zodat u eventuele vervuiling kunt wegspuiten.

Olie



KLANTENSERVICEKANTOREN

LINKS NAAR INTERNETPAGINA'S

Ga voor aanvullende informatie naar www.srsuntour-cycling.com. Daar vindt u ook:
u Aanvraag van servicebeurt: http://www.srsuntour-cycling.com/service/service-request 
u Technische video's: http://www.srsuntour-cycling.com/service/tech-videos 
u Download gebied: http://www.srsuntour-cycling.com/service/download-area 
u Gebruikershandleidingen: http://www.srsuntour-cycling.com/service/download-area/consumer-

downloads/bike/owners-manuals/ 
u Garantie: http://www.srsuntour-cycling.com/service/warranty
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EUROPE
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service@srsuntour-cycling.com

SR SUNTOUR Technical Service Center
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service@srsuntour-cycling.com

SAV SR SUNTOUR FRANCE
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USA
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Tel: +1-360-737-6450
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Service, warranty: service@srsuntourna.com

SR SUNTOUR Madison
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Madison, Washington 53713 USA
Tel: +1-608-229-6610
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